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 سمه تعالياب

 

 معاونت پژوهشي –وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 انجمنهاي علمي ايران كميسيون

 

 رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران علمي اساسنامه انجمن

 

 كليات و اهداف –فصل اول 

و توسيعه تيييي    "يرفتيار ررتتيي و رواش اناسيي ور اي    "منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علميي  به :1ماده 

، مربيو  به ویژه توسعه موضوعات بين راته اي نيروهاي متخصص و بهبود  بخشيدش به امور آمو اي و پژوهشي 

ايود، تشيلي    ته ا  این پس در ایين اساسينامه انجمين نامييده ميي      يرفتار ررتتي و رواش اناسي ور اانجمن 

 گردد.مي

تنيد و ا  تياری    و پژوهشي و فني فعاليت ميي هاي علمي اي غير انتياعي است و در  مينهانجمن مؤسسه :2ماده 

 بااد.ثبت داراي اخصيت رقوقي است و ریيس هيئت مدیره آش نماینده قانوني انجمن مي

تواند در هر بااد و اعب آش پس ا  موافقت تميسيوش انجمنهاي علمي ميميتهراش مرتز انجمن در اهر  :3ماده 

 منطقه ا  تشور تشلي  اود.

تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مرتز اصلي انجمن اقدام تند به ار  آنله موضيو  در  ره ميهيئت مدی تبصره:

 هاي علمي و ارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.رو نامه رسمي تثيراالنتشار اعالم اود و تتباً به اطال  تميسيوش انجمن

ايود و مليزم بيه رعایيت قيوانين      محدود تشيلي  ميي  انجمن ا  تاری  تصویب این اساسنامه براي مدت نا :4ماده 

 جمهوري اسالمي ایراش است.

 

 وظايف و فعاليتها: –فصل دوم 

 آورد:عم  خواهد( این اساسنامه، انجمن اقدامات  یر را به1منظور ني  به هدفهاي مذتور در ماده )به :5ماده 

 اي بيا محققياش و متخصصياني تيه بيه گونيه      الملليي  انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح مليي و بيين   -1-5

 سر و تار دارند.رواش اناسي ور اي رفتار ررتتي و با علم  

 هييا و همليياري بييا نهادهيياي اجرایييي، علمييي و پژوهشييي در  مينييه ار یييابي و بييا نگري و اجييراي طيير     -2-5 

 هاي مربو  به امور آمو ش و پژوهش در  مينه علمي موضو  فعاليت انجمن.برنامه 

 و تجلي  ا  محققاش و استاداش ممتا .ترغيب و تشویق پژوهشگراش  -3-5 

 ارائه خدمات آمو اي و پژوهشي و فني -4-5 
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 المللياي و بينهاي علمي در سطح ملي، منطقهبرگزاري گردهمایي  -5-5

 انتشار تتب و نشریات علمي. -6-5

 

 انواع و شرايط عضويت –فصل سوم 

 عضویت پيوسته -1-6

رواش اناسيي  رفتيار ررتتيي و   من و تليه افرادي ته رداق  داراي درجه تاراناسي اراد در رايته  مؤسساش انج

 عضویت پيوسته درآیند.توانند بهمي مرتبطگرایش هاي و سایر ور اي 

 عضویت وابسته: -2-6

ته ته یک سال ا  فارغ التحصيلي آش گذاي هستند راته هاي مرتبط درجه تاراناسي رداق  ااخاصي ته داراي 

 ااغ  بااند. 6-1هاي مذتور در بند سال به نحوي در یلي ا  راته 5و مدت بااند 

 عضویت دانشجویي: -3-6

 به تحصي  ااتغال دارند. 6-1ذتر اده در ماده  ها و گرایش هايتليه دانشجویاني ته در راته

 عضویت افتخاري: -4-6

اي ر پيشبرد اهداف انجمن تملهياي ميؤثر و ار نيده   دافرادي ته  و سایر ایراني و خارجي علمي معتبر اخصيتهاي

 بااند. نموده

 اعضاي مؤسساتي )رقوقي( -5-6

 توانند به عضویت انجمن درآیند.هاي علمي و پژوهشي مربو  فعاليت دارند ميسا مانهایي ته در  مينه

 اوند.: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب ميتبصره

 

 گيردد بيه عنيواش ريق    ا  اعضاء ساالنه مبلغي را ته ميزاش آش توسط مجمع عمومي تعييين ميي   هر یلي :7ماده 

 عضویت پرداخت خواهدترد.

 تند.گونه رق و ادعایي نسبت به دارایي  انجمن براي عضو ایجاد نمي: پرداخت رق عضویت هيچ1تبصره 

 : اعضاي افتخاري انجمن ا  پرداخت رق عضویت معاف هستند.2تبصره 

 

 یابد:عضویت در یلي ا  موارد  یر خاتمه مي :8ماده 

 استعياي تتبي -1-8

 عدم پرداخت رق عضویت ساالنه -2-8

 خاتمه عضویت با هيئت مدیره است. تعليق: تبصره
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 اركان انجمن –فصل چهارم 

 ارتاش اصلي عبارتند ا : :9ماده 

 ج: بازرس  ب: هيئت مديره  الف: مجمع عمومي 

 

 يالف: مجمع عموم

 اود.العاده تشلي  ميمجمع عمومي ا  گردهمایي اعضاي پيوسته به صورت عادي یا فوق : 11ماده 

اود و با رضور یا رأي تتبي نصف به عالوه یک تي  اعضياي   مجمع عمومي عادي سالي یلبار تشلي  مي -1-11

 یابد و تصميمات با اتثر آراء معتبر است.پيوسته انجمن رسميت مي

العاده در مورد ضروري با دعوت هيئت مدیره یا با رس )با رساش( و یا با  تقاضاي تتبي ومي فوقمجمع عم -2-11

 اود.یک سوم اعضاي پيوسته تشلي  مي

جلسه دوم به فاصله رداق  بيست رو   جلسه مجمع عمومي رسميت نيافتدر دعوت نخست ته در صورتي -3-11

 ملاتبه ايبصورت  تواندء ميآرا سميت خواهدیافت. در ضمن اخذاود و با تعداد راضر در جلسه ربعد تشلي  مي

 د.واانجام اود ي اي ته توسط هيئت مدیره تدوین مينامهي براساس آیين

االنتشار است و بایيد ريداق  پيانزده    تثير صورت تتبي یا آگهي در رو نامه: دعوت براي تشلي  مجامع عمومي به1تبصره 

 اطال  اعضاي پيوسته برسد. رو  قب  ا  تشلي  مجمع به

العاده نمایند مشرو  توانند مستقيماً اقدام به دعوت براي تشلي  مجمع عمومي فوقسوم اعضاي پيوسته مي: یک2تبصره 

بر اینله هيئت مدیره و نيز با رس انجمن به تقاضاي ایشاش پاس  منيي داده بااد و در چنين رالتي، ایشاش بایيد در آگهيي   

 اجابت درخواست خود، توسط هيئت مدیره یا با رس تصریح نمایند.دعوت به عدم 

 است.: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهدبود ته در تقاضانامه ذتر اده3تبصره 

و العاده همانند ارایط تشلي  مجمع عمومي عيادي اسيت و تصيميمات بيا د    : ارایط تشلي  مجمع عمومي فوق4تبصره 

 سوم آراء معتبر است.

 

 وظایف مجامع عمومي: 11ماده 

 مجمع عمومي عادي–الف 

 انتخاب اعضاي هيئت مدیره و با رس )با رساش درصورت وجود بيش ا  یک بار س اصلي( -

 تصویب خط مشي انجمن -

 بررسي و تصویب پيشنهادات هيئت مدیره و با رس )با رساش( -

 تعيين ميزاش رق عضویت -

 با رس )با رساش(عزل هيئت مدیره و  -

 هاي سال مالي گذاته و بودجه سال آتي انجمن.بررسي و تصویب ترا نامه و صورتحساب درآمدها و هزینه -
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  عضویت اعضاء تایيد خاتمه -

 العادهمجمع عمومي فوق –ب 

 تصویب تغييرات در مياد اساسنامه -

 تصویب انحالل انجمن -

رضور نماینيده تيام االختييار تميسييوش انجمنهياي علميي ایيراش         : جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده با1تبصره 

 رسميت مي یابد.

 اوند.اي مرتب ا  یک ریيس، یک منشي و دو ناظر اداره مي: مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه2تبصره 

 اوند.: اعضاي هيئت ریيسه با اعالم و پذیرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي3تبصره 

 اند.ت ریيسه نباید ا  بين تساني بااند ته خود را در انتخابات هيئت مدیره و با رس تاندیدا ترده: اعضاي هيئ4تبصره 

 هيئت مديره –پ

یلبار با رأي مخيي  سال 3البدل است. ته هر عضو علي 2عضو اصلي و  7هيئت مدیرة انجمن مرتب ا   :12ماده 

 اوند.ا  مياش اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي

 توانند بيش ا  دو دوره متوالي به عضویت هيئت مدیره انتخاب اوند.چيک ا  اعضا نميهي -1-12 

راضرین در جلسه مي توانند براي  آراء ( در صورت تسب بيش ا  12-1رداتثر دو عضو مشمول بند ) -2-12

 یک دوره دیگر به عضویت هيئت مدیره درآیند.

 عضویت در هيئت مدیره افتخاري است. -3-12

پس ا  انتخاب ادش تشلي  جلسه داده و با رأي تتبي نسبت به تيلييک   ماه یکهيئت مدیره رداتثر تا  -4-12

 نماید.وظایف خود اقدام مي

هميراه بيا مهير انجمين و      خزانيه دار و  رئيس هيئت ميدیره تليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضاي  -5-12

 معتبر است. نایب رئيسیا  رهرئيس هيئت مدیهاي رسمي با امضاي نامه

هيئت مدیره موظف است بررسب نيا  هر یک ماه یلبار تشلي  جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه یا  -6-12

 تلين با تاری  تشلي  جلسه هيئت مدیره رداق  سه رو  است.

ثریيت آراي موافيق،   یابد و تصميمات متخذه بيا ات جلسات هيئت مدیره با رضور اتثریت اعضا رسميت مي -7-12

 معتبر است.

تليه مصوبات هيئت مدیره ثبت و پس ا  امضياي اعضيا در دفتير صورتجلسيات هيئيت ميدیره نگهيداري         -8-12

 اود.مي

ارتت اعضاي هيئت مدیره در جلسات  ضروري است و غيبيت هير یيک ا  اعضيا بيدوش عيذر موجيه بيه          -9-12

 متناوب در رلم استعياي عضو غایب خواهدبود. تشخيص هيئت مدیره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه
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البدل براي ميدت باقيمانيدة   درصورت استعيا، برتناري یا فوت هر یک ا  اعضاي هيئت مدیره، عضو علي -11-12

 دورة عضویت به جانشيني وي تعيين خواهداد.

 ارتت با رس )با رساش( در جلسات هيئت مدیره بدوش دااتن رق رأي مجا  است. -11-12

 

 بااد و وظایف اختيارات آش به ار   یر است:هيئت مدیره نماینده قانوني انجمن مي :13ماده 

 اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي -1-13

 هاي علمي انجمن، تعيين وظایف و نظارت بر فعاليت آنهاتشلي  گروه -2-13

اي را ته ضروري بداند در مورد نق  و انتقيال اميوال غيرمنقيول و    هتواند هر اقدام و معاملهيئت مدیره مي -3-13

تبدی  به ارسن یا ترهين و فک رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول ته مستلزم تصویب 

 دهد.مجمع عمومي است انجام مي

ربياره آنهيا در صيالريت خيا      جز دربارة موضوعاتي ته به موجب مياد اساسنامه اخذ تصيميم و اقيدام د   -4-13

مجامع عمومي است، هيئت مدیره تليه اختيارات ال م براي اداره امور را مشرو  به رعایت ردود موضو  فعالييت  

 بااد.انجام دارا مي

هاي انجمين بيراي تصيویب در    تهيه گزارش ساالنه و تنظيم ترا  نامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزینه -5-13

 رائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.مجمع عمومي و ا

اقامه دعوي و پاسخگویي به دعاوي ااخا  رقيقي یا رقوقي در تمام مراجع و مرار  دادرسيي بيا ريق     -6-13

 غير.تعيين وتي  و رق توتي  به

 انتخاب و معرفي نمایندگاش انجمن براي ارتت در مجامع علمي داخلي و خارجي -7-13

 هاي علمي در چارچوب وظایف انجمنمهها و برنااجراي طر  -8-13

 جلب هدایا و تملهاي مالي -9-13

 اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آمو اي -11-13

اتخاذ تصميم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعایت قوانين و مقررات جاري  -11-13

 تشور.

 لمي و ارت علوم، تحقيقات و فناوريهاي عهاي ال م به تميسيوش انجمنارسال گزارش -12-13

ماه پيش ا  پایاش دوره تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع  4هيئت مدیره موظف است ظرف رداتثر  -13-13

عمومي و انتخاب هيئت مدیره جدید اقدام و بالفاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي بيه  

 ماید.هاي علمي ارسال نتميسيوش انجمن

هياي علميي و ارت عليوم،    پيشين تا تایيد هيئت مدیره جدیيد ا  سيوي تميسييوش انجمين     و با رس : هيئت مدیرهتبصره

 تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهدداات.
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 بازرس )بازرسان( –ج 

 سيه سيال   البدل براي مدتعلي را به عنواش نير 1عنواش با رس اصلي و را به نير 1مجمع عمومي عادي  :14ماده 

 نماید.انتخاب مي

 .: انتخاب مجدد با رس یا با رساش بالمانع استتبصره 

 وظایف با رس یا با رساش به ار   یر است.: 15ماده 

 بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي -1-15 

 رش ا  عمللرد انجمن براي اطال  مجمع عموميبررسي گزارش ساالنه هيئت مدیره و تهيه گزا -2-15 

 گزارش هرگونه تخلف هيئت مدیره ا  مياد اساسنامه به مجمع عمومي -3-15 

: تليه اسناد و مدارك انجمن اعم ا  مالي و غيرمالي را در هر  ماش و بدوش قيد و ار  باید ا  سيوي هيئيت ميدیره    تبصره 

 رگيرد.براي بررسي در دسترس با رس )با رساش( قرا

 

 گروههاي علمي انجمن –فصل پنجم 

هاي  یر را تشلي   دهد ته براساس ار  وظایيي تيه ا  سيوي هيئيت    ها و تميتهتواند گروهانجمن مي :11ماده 

 پردا ند.مدیره براي آنها تعيين اود به فعاليت مي

 گروههاي تخصصي (1

 تميته آمو ش و پژوهش (2

 تميته انتشارات (3

 تميته آمار و اطالعات (4

 يته پذیرش و روابط عموميتم (5

 هاي علميتميته گردهمایي (6

 بااد.اود، نيز ميهاي دیگري ته بر رسب نيا  ارساس ميانجمن مجا  به تشلي  گروهها و تميته -1-16

 

 بودجه و مواد متفرقه –فصل ششم 

 منابع مالي انجمن عبارتند ا : :17ماده 

 اعضا رق عضویت -1-17 

 اي و فروش تتب و نشریات علميارائه خدمات آمو اي و پژوهشي و مشاورهدرآمدهاي نااي ا   -2-17 

 دریافت هدایا و تملها -3-17 

 این اساسنامه خواهداد. 5موضو  ماده  و تليه عواید و درآمدهاي انجمن صرف اهداف -4-17 
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یب در مجمع عميومي  هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و ار  آش هر سال پس ا  تصودرآمدها و هزینه :18ماده 

 اود.به تميسيوش انجمنهاي علمي و ارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي

 اود.تليه وجوه انجمن در رساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانلهاي تشور نگهداري مي :19ماده 

 سيهام یيا    گونه سودي اعم ا  سودهيچيک ا  مؤسسين یا صارباش سرمایه رق برداات یا تخصيص هيچ :21ماده 

 توانند مبادرت به انجام معامالت با مؤسسه نمایند.سرمایه را ندااته و خود و وابستگاش درجه یک آنها نمي

هياي انجمين در محي  دفتير مرتيزي انجمين       تليه مدارك و پرونده مالي و غيرمالي مرتبط بيا فعالييت   :21ماده 

 اجع صالريت دار در اختيار آناش قرار خواهد گرفت.اود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مرنگهداري مي

هرگونه تغيير در مياد اساسنامه، پس ا  تصویب تميسيوش انجمنهياي علميي و ارت عليوم، تحقيقيات و      :22ماده 

 فناوري معتبر است.

انجمن تابعيت جمهوري اسالمي ایراش را دارد و اعضياي آش بيه  نيام انجمين ريق فعالييت سياسيي یيا          :23ماده 

 ها و ارزاب سياسي را ندارند.ابستگي به گروهو

اي را براي پرداخت دیوش درصورت تصویب انحالل انجمن در مجمع عمومي، هماش مجمع هيئت تسویه :24ماده 

ها  و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدترد. هيئت تسویه موظف است پس ا  وصول مطالبات و پرداخت بدهي

انجمين  با نظارت و ارت علوم، تحقيقات و فناوري به یليي ا    ا ئتبر يرمنقول انجمن راهاي منقول و غ تليه دارایي

 تشور واگذار تند. هاي علمي 

 

مجمع  29/11/1394تبصره در جلسه مورخ 16 یرماده و  48ماده،  25فص ،  6این اساسنامه مشتم  بر :25ماده 

 عمومي انجمن به تصویب رسيد.

 

 


